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Kehitysmatkalla suomalaisessa
innovaatiopolitiikassa:
– teknologisista innovaatioista – sosiaalisiin innovaatioihin

– organisaatiolähtöisyydestä – käyttäjälähtöisyyteen

– yksityisen sektorin innovaatioista – julkisen sektorin
innovaatioihin

– hankkeista - innovaatioympäristöihin/ekosysteemeihin

– hankinnoista - innovatiivisiin investointeihin
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innovaatiot?



Mikä on innovaatio sosiaali- ja
terveysalalla
Sosiaa- ja terveysalan innovaatio on yksilön, ryhmän

tai yhteisön luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi
idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen
yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai
palvelujärjestelmässä.

Lähde: Hannu Hämäläinen: Innovaatiotoiminnalla ratkaisuja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden
haasteisiin, Yhteiskuntapolitiikka 2/05,

kts. myös Vappu Taipaleen ja Hannu Hämäläisen dialogi,

§ Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista, Stakes, 2007
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Sosiaali- ja terveydenhuollon
innovaatioiden tyypittelyä
Hämäläinen, Kivisaari&Jäppinen, tulossa Yhteiskuntapolitiikka 2/2011

Innovaatiotyyppi Mitä koskee Esimerkki Käyttöönottoon

vaikuttavat

Käyttäjät

1.Systeeminen
innovaatio

palvelujen
järjestäminen

kansanterveyslaki

päivähoitojärjestelmä

Paras-hanke

ministeriö, eduskunta,

kuntapäättäjät,
ammattikunnat

kansalainen

2. Prosessi-innovaatio palveluketju,

hoito-ohjelma

traumapotilaan hoito,
alueellinen hoito-
ohjelma

palveluorganisaation

johto,

ammattilaiset

moniammatillinen
tiimi ja
potilas/asiakas

3 Palvelu-/tuote-

innovaatio

sosiaali- ja
terveyspalveluja

hyvinvointia ja
terveyttä
edistäviä
palveluja ja
tuotteita

Ikäihmisten tarvitsema
palvelukokonaisuus,
palveluohjaus,

ohjattu sauvakävely,
kulttuurituotteet

kuntapäättäjät,

yritys,

ammattilaiset,

järjestöt

kuluttajat ja
kansalaiset
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Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
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Neuvolassa raskauden aikana
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Lähde: Lääkintöhallituksen ja Stakesin
tilastot



Vuorovaikutus ja asiakkaan aktiivinen rooli
hoito- ja palveluprosesseissa
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Sairaala yms. Terveyskeskus yms. Kotipalvelu yms.

Hoitojakso  Käynti Hoitojakso Käynti Käynti Hoitojakso  Käynti  Käynti

Asiakkaan ja
hoidon/palvelun
vuorovaikutus

TERVEYSHYÖTY

Erikoistaso Perustaso Koti

Ammattilaisten ja tiimien hoito- ja palveluohjelmat/-käytännöt,
tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun ohjausmittarit

Asiakkaan ja potilaan osallistuminen, toimintakyky ja  sosiaaliset
verkostot
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Aktiivinen ikääntyminen:
toimintakykyä ja asiakaslähtöisiä palveluja
ylisektoraalisilla ratkaisuilla

asiakkai-
den ja

käyttäjien
tarpeet

arki ja
hyvinvoinnin

markkinat

hyvinvointi- ja
terveyspalvelut,
yks. diagnost.,

lääkehoito

apuvälineet ja
design for all

omatoimisuus ja toimintakyky - esteettömyys

asiakaslähtöiset saumattomat palveluketjut

tuotteiden ja palvelukonseptien modulit ja vienti

asuminen,
liikenne, kauppa

elintarvikkeet

yritykset, järjestöt, kunnat , palvelujentuottajat, ammattilaiset

hyvin-
vointia ja
terveyttä

innova-
tiivisia

tuotteita
ja palve-

luja

kulttuuri,
matkailu,
liikunta



Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma
linjaa:
Julkisista hankinnoista suunnataan viisi
prosenttia Innovatiivisiin hankintoihin

MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ:
§ hyvinvointi ja terveys ovat kasvava liiketoiminnan

alue, jolla kansalaiset itse myös investoivat omaan
hyvinvointiin
§ Sosiaali- ja terveyspalvelut on merkittävä

elinkeinotoiminnan alue, jolla liiketoiminnan
kasvupotentiaalia
– palvelut
– teknologia, ICT
– laitteet ja tarvikkeet
– lääkkeet
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Kuntien ja kuntayhtymien ja sosiaali- ja
terveydenhuollon ostoja 2013, mrd. €
Lähde: Tilastokeskus/Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto sekä THL

Kunnat ja
kuntayhtymät
yhteensä

Siitä sosiaali- ja
terveystoimi

Aineet, tarvikkeet ja
tavarat

Asiakaspalvelujen ostot
yksityisiltä (ml. kolmas
sektori)

Asiakaspalvelujen ostot
valtiolta

Muiden palvelujen ostot

Käyttökustannukset
Yhteensä

4,586

2,767

0,106

10,688

45,533

2,009

2,539

0,058

4,160

21,545
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Innovatiivisten hankintojen merkitys
lisääntyy
§ tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja

tukemaan toiminnan uudistumista niin että
tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyy
§ tarvitaan näkökulman muutosta: SOTE on

merkittävä elinkeinotoiminnan kumppani ja
kasvunalue, uutta työtä ja yritystoimintaa
sekä myös vientiä
§ hankinnat ovat julkisen ja yksityisen toimijan

yhteiskehittämistä

10.11.201511 Päivi Sillanaukee



5.8.201512

Innokylän verkkopalvelu lukuina
Työtila     Toimintamalli    Verstas      Hanke    Hankintatyötila

212 820 1090 947
uusi

palvelu
avattiin
06/2015

7080
rekisteröitynyttä

käyttäjää

> 15 450
Käyntiä/kk ka.

2015

> 11 100
Kävijää/kk
ka. 2015

> 82 840
Luettua sivua/kk

ka. 2015
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Innovatiiviset hankinnat Innokylässä
§ Innokylä tarjoaa sähköisen ympäristön julkisten hankintojen

suunnitteluun ja valmisteluun sekä sopimuksenaikaiseen
yhteistyöhön.

§ Innokylä on erityisen hyödyllinen innovatiivisissa hankinnoissa,
joihin sisältyy tavanomaista enemmän hankintaorganisaation ja
toimittajien välistä vuorovaikutusta.

§ Innokylän hankintatyötilassa voi valmistella ja jakaa
dokumentteja, käydä avointa vuoropuhelua hankinnan sisältöihin
liittyen ja tehdä markkinakartoitukset sähköisesti.
Yhteissuunnitelu ja –kehittäminen helpottuvat; paperi- ja
sähköpostin sekä kokousten määrä vähenevät.

§ Innokylä ei korvaa Hilmaa, joka toimii julkisten hankintojen
virallisena ilmoituskanavana.


